PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT DE PERSONAL A LES EMPRESES DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE
TERRASSA –ORBITAL40—(PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.L., CENTRE
TECNOLÒGIC LEITAT I L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA EUNCET)

OBJECTE DEL CONTRACTE: Licitació del contracte de serveis de transport de personal
de les entitats EUNCET, LEITAT i PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.L. des de
Terrassa a les seus dels contractants i el seu retorn.
DATA PRESENTACIÓ DE L’OFERTA: Fins el dia 1 de desembre de 2017 a les 14 hores a
qualsevol de les seus de les entitats contractants:
LEITAT: Carrer de Innovació, número 2, 08225 de Terrassa.
EUNCET FORMACIÓN S.L: Ctra de Terrassa a Talamanca, km nº 3 de Terrassa.
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.L: Ctra. BV‐1274, Km 1. 08225 Terrassa
INICI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS: 15 dies des de la notificació de l’adjudicació del
contracte
TERMINI DEL CONTRACTE: un any, renovable per un any més
REVISIÓ DE PREUS: NO
IMPORT MÀXIM ANUAL DEL CONTRACTE: 36.600,00 €. Pel servei de dilluns a divendres
en la franja de 07:50 a 19:00h, excepte el mes d’agost.
PREU MÀXIM VIATGES ADDICIONALS/ESPECIALS/AGOST: 30,00€
FORMA DE PAGAMENT:
Serveis comuns a les tres entitats: pagament mensual per terços entre les tres entitats.
Serveis prestats en exclusiva a qualsevol de les entitats: Pagaments mensuals per
l’entitat/s beneficiària/es.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1.‐ SOBRE 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Documentació referent a personalitat del licitador:
a.‐ Identificació, nom/raó social, NIF. En el supòsit de societats, escriptura de
constitució i facultats de la persona física que formula la proposta.
b.‐ Declaració responsable d’estar d’alta d’activitat i obligacions fiscals, així com al
corrent en el pagament a hisenda i seguretat social.
c.‐ Pòlissa d’assegurança amb les cobertures mínimes establertes als requisits de la
licitació, o bé declaració responsable de compromís de contractació amb detall de les
cobertures
2.‐ SOBRE 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA i PROPOSTA ECONÒMICA
a.‐ Relació de mitjans materials i personals per a la prestació del contracte; en especial
descripció detallada dels vehicles adscrits, fitxa tècnica i acreditació de les
corresponents llicències tant de circulació com de transport de viatgers.
b.‐ Proposta d’horaris i trajectes, sobre la base a de la graella adjunta a l’annex.
c.‐ Proposta econòmica: detallada per a cadascun dels trajectes comuns a les tres
entitats com als trajectes especials (jornades, actes, cursos ..)
d.‐ Millores: Proposta de millores o alternatives.

REQUISITS DE LA LICITACIÓ
Graella de trajectes mínims i horaris, segons quadre annex.
Característiques mínimes vehicle:
a.‐ Trajecte 9:00 h mínim 50 places
b.‐ Resta de trajectes: tres trajectes (a determinar pels adjudicadors) vehicle de
mínim 50 places i la resta de trajectes vehicle de 30 places.
Revisió horaris: semestralment les entitats podran modular els horaris en funció de les
necessitats dins la franja definida de 07:50 a 19:00h sense que afecti el preu.
Assegurances:
L’empresa licitadora que resulti l’adjudicatària, en el moment del contracte, haurà de
disposar, com a mínim, de les següents cobertures asseguradores:

1. Assegurança obligatòria de viatgers (S.O.V.I).
En base al Real decret 1575/1989, de 22 de desembre, pel que s’aprova el
Reglament de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, haurà d’emparar:
• Els accidents ocorreguts durant el viatge i els succeïts abans de començar
aquest, una vegada el vehicle s’hagi posat a disposició dels viatgers per
utilitzar‐lo. També s’hauran de cobrir aquells accidents que succeeixin un cop
acabat el trajecte, sempre que el passatger encara es trobi dins del vehicle.
• Els accidents en el moment d’entrar o sortir del medi de transport.
• Els accidents produïts durant l’entrega o recuperació de l’equipatge de dins
el vehicle.
Els límits assegurats han de ser els que fixa el reglament, actualment:
Mort per accident 36.060,73 €
Incapacitat permanent parcial per accident 42.070,85 €
Assistència sanitària il∙limitada Inclosa
Cada vehicle de l’empresa licitadora haurà de tenir una assegurança SOVI
2. Assegurança de responsabilitat civil:
Límits:
• Límit d’indemnització 4.000.000 €
• Sublímit per víctima 600.000 €
• Sublímit per víctima patronal 300.000 €
Cobertures:
• Explotació
• Patronal
• Subsidiària
• Defensa jurídica
En el contracte d’assegurança haurà de constar l’activitat a la que es dedica
l’empresa assegurada.
3. Assegurança d’accidents per a cobrir les indemnització fixades pel
conveni col∙lectiu
• En l’assegurança haurà de constar el conveni col∙lectiu al que està adherida
l’empresa assegurada
• En la pòlissa haurà de constar el mateix nombre de treballadors del TC2
• Els capitals s’hauran de correspondre als fixats pel conveni durant
l’anualitat objecte de cobertura.
L’empresa licitadora per tal d’acreditar que disposa de les assegurances
indicades haurà d’aportar:
• Condicions particulars i generals de les assegurances en vigor
• Rebut que acrediti el pagament de la prima de l’any en curs
• TC2 de l’empresa

